SPECIFIKACE SLUŽBY INTERNET
ze dne jako dodatek ke smlouvě č.:
dodatek č.
Poskytovatel: BlučinaNet s.r.o., se sídlem Na Lázních 331,664 56 Blučina, IČ 29378214
V.210101

Jméno zákazníka:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefon gsm:
Místo instalace (je li odlišné od smluvní adresy):
(dále jen jako uživatel)

Služba připojení k internetu.
Název objednané služby:
Tarif-služba:
Základní cena služby:
Klientská měsíční sleva:
Zaokrouhlená výsledná cena po slevě: Kč/měs
Maximální rychlost: Stahování: kbit/s / upload (vkládání) kbit/s
Inzerovaná rychlost připojení WAN: Download kbit/s / upload (vkládání) kbit/s
Obvyklá rychlost: Stahování
/ vkládání kbit/s rychlosti WAN
Minimální rychlost: Stahování / vkládání kbit/s rychlosti WAN
Detailní parametry tarifu v příloze smlouvy „Pravidla poskytování služeb“ a na www.blucina.net v parametrech tarifu a v klientské sekci uživatele.
Minimální zaručená úroveň kvality služby: dostupnost 97%,
Typ:
Sjednání závazku:
Typ instalace, aktivace, závazku **
Nastavení LAN:
DHCP = ANO
Instalace zvýhodněná se závazkem*,**

IP adresa místní sítě:

192.168.2.0/24

Instalace běžná bez závazku* 1500,-

Router/switch*

Překlad + Firewall:

ANO

Veřejná IPv4 adresa

Konzola

brána:

Vícepráce:

FTP kabel (12Kč/m)

Primární DNS:

.

Modem s wifi*

(AC)

.

Sekundární DNS:
SMTP:
IP adr. MAN:
Zaškrtnout platné! Nehodící se škrtnout. *jednorázová platba při zřízení služby, **závazek použití služby na 24měs. počíná dnem aktivace/ instalace připojení do užívání
uživateli.

Technická linka podpory v prac. čas: +420 530505533, 604620110
SMS NONSTOP: 7 72 72 80 70, autorizace služby č.smlouvy: $KLIENT_NUMBER$
Instalace provedena na adrese:
Datum aktivace služby:
Uživatel prohlašuje, že disponuje souhlasem vlastníka nemovitosti, nebo vydává souhlas s umístěním, instalací a provozem telekomunikačního zařízení
poskytovatele služby (dále jen jako souhlas) ve smyslu §104 odst. 2 písmeno a) a odst. 3 zákona 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Uživatel
souhlasí v případě instalace zařízení bez souhlasu vlastníka nemovitosti s vyúčtováním veškerých nákladů spojených s dodáním a instalací zařízení
služby poskytovatelem k tíži uživateli a uživatel přijímá případné právní důsledky instalace bez souhlasu vlastníka nemovitosti. Podpisem uživatel stvrzuje,
že byl seznámen o provozu a všeobecných obchodních podmínkách (VOP) a Pravidlech poskytovaných služeb prostřednictvím sítě BlučinaNet, které jsou
zveřejněny na www.blucina.net.
Uživatel se zavazuje dodržet podmínky instalace/aktivace a podepsat/potvrdit rámcovou smlouvu do 14 dnů od instalace/aktivace. V případě neuzavření
rámcové smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem vyjadřuje uživatel podpisem tohoto připojovacího protokolu souhlas s uzavřením distanční smlouvy smlouvy na dálku. Uplatnění odstoupení od smlouvy v této době musí uživatel sdělit poskytovateli telefonicky na tel. č. +420 530 505 530 v době Po-Pá 914h, elektronicky emailem na adresu obchod@blucina.net, nebo písemně na adresu BlučinaNet s.r.o., Na Lázních 331, 66456 Blučina. Jako rozhodné
datum odstoupení od smlouvy a zrušení instalované služby je uvedené datum podání. Veškerou dokumentaci, smlouvy a připojovací protokol
s objednáním služby si uživatel může stáhnout z klientského portálu na www.Blucina.net. Uživatel uděluje poskytovateli dle zákona a Nařízení souhlas se
zpracováním osobních údajů pro účely realizace objednávky a zajištění poskytování služby .
V případě odstoupení či ukončení účinnosti rámcové smlouvy jsou v Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnuta plnění; tím není dotčen nárok
na vydání bezdůvodného obohacení. Tato dohoda smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2358 násl. zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany si tuto objednávku přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně a obsahu rozumí,
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY:
Nabylo účinnost v Blučině dne: $DATE$
Podpis razítko poskytovatele:
Za uživatele:
dne:
podpis(razítko): ……………………………………………………………………………..
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Poskytovatel: BlučinaNet s.r.o., se sídlem Na Lázních 331,664 56 Blučina, IČ 29378214
Dokument zpracoval: $ADMIN_NAME$

